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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Туристичне обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 

 

Профіль програми «Туристичне обслуговування», 

молодший спеціаліст фахівець з туристичного обслуговування 

1- Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої освіти Комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинське училище культури» 

Повна назва кваліфікації 
Молодший спеціаліст 

Фахівець з туристичного обслуговування 

Офіційна назва освітньої програми Туристичне обслуговування  

Тип диплома та обсяг освітньої програми 
Одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 2 роки 10 місяців 

Наявність акредитації - 

Рівень програми П’ятий рівень Національної рамки кваліфікацій 

Передумови Базова чи повна загальна середня освіта 

Мова викладання Українська мова 

Основні поняття та їх визначення 
У програмі використано основні поняття та їх визначення відповідно до стандарту вищої освіти  

спеціальності 242 «Туризм» 

2- Мета освітньо-професійної програми 

Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у галузі туризму, ОПП «Туристичне обслуговування» спеціальності «Туризм» 

через теоретичне та практичне навчання. Дана програма спрямована на формування у студентів комплексу знань та фахових компетентностей у 

галузі туризму, ОПП «Туристичне обслуговування»  спеціальності «Туризм». 

Метою програми є формування та розвиток у студента загальних і професійних компетентностей, необхідних для успішного здійснення 

професійної і практичної діяльності у сфері туризму, які дозволять йому бути екологічно відповідальним, соціально мобільним та затребуваним на 

ринку праці; забезпечення високої якості обслуговування туристичного комплексу країни; підготовка студентів для подальшого навчання за обра-

ною спеціальністю. 
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3- Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область, (галузь 

знань, спеціальність) 

ОПП Туристичне обслуговування  

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування».  Спеціальність 242 «Туризм» 

Обслуговуюча туристична діяльність має у пріоритеті формування і популяризацію національного туристич-

ного простору, а також збереження національних та загальнолюдських культурних цінностей і природно-

культурних благ задля задоволення культурних потреб людей шляхом здійснення туристичної діяльності.  

Діяльність у сфері туристичного обслуговування відкриває для кваліфікованих фахівців можливість високо-

професійного розв’язання типових спеціалізованих завдань сфери обслуговування у туризмі з перспективою пода-

льшого навчання за обраною спеціальністю. 

Студент у системі комплексної підготовки обирає область відповідно до особистого дослідницького інтересу 

(географія туризму, технологія і організація туристичного обслуговування, менеджмент, маркетинг, туристичне 

країнознавство, організація екскурсійного обслуговування, рекреаційна географія, правове регулювання туристич-

ної діяльності, менеджмент, готельно-ресторанне обслуговування тощо).  

Програма передбачає: цикл соціально-гуманітарної підготовки; цикл фундаментальної, природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки; цикл професійної та практичної підготовки. Завдяки циклу дисциплін 

самостійного вибору студентів надається можливість студентам здобути додаткові компетентності відповід-

но до їх інтересів та здібностей з урахуванням новітніх тенденцій у сфері туризму. 

Орієнтація освітньо-

професійної програми 

Освітньо-професійна програма має прикладний характер; структура програми передбачає динамічне, інте-

гративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення професійної діяльності у 

сфері туризму та реалізує це через теоретичне навчання і практичну підготовку. 

Основний фокус  

освітньої  програми та спеці-

алізації 

Спрямованість програми: академічно-практична підготовка.  

Основною метою освітньої програми є підготовка фахівців – організаторів у сфері туризму. Програма до-

зволяє всебічно вивчити специфіку туристичної галузі, зробити акцент на розвитку пізнавальних можливостей, 

оволодіти необхідними професійними знаннями, уміннями та навичками у сфері туризму, що передбачає визначену 

зайнятість, можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.  

Ключові слова: туризм, турист, сфера туризму, форми та види туризму, туристичні ресурси, об’єкти та ат-

ракції туризму; туристичний продукт, екскурсія, туристична дестинація, туристична діяльність, туристичний сервіс, 

індустрія туризму, туристична інфраструктура, ринок туристичних послуг, суб’єкти туристичного бізнесу.  

Особливості освітньо-

професійної програми 

Програма розвиває здатність обґрунтовувати, досліджувати, аналізувати сучасні географічні рамки туризму, 

їх взаємодію та комунікації. 

Формує систему базових знань з теорії та практики організації і керівництва туристичним підприємством, 

практики менеджменту туристичної діяльності з урахуванням новітніх тенденцій. 

Інтенсивна практико-орієнтована підготовка з посиленим вивченням іноземних мов та інформаційних техно-

логій за професійним спрямуванням.  
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4- Придатність випускників освітньо-професійної програми до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до  

працевлаштування 

Робочі місця в компаніях-туроператорах, турагентствах, туристичних фірмах, на підприємствах туристичної 
галузі будь-яких організаційно-правових форм на посадах: 

 Фахівець з туристичного обслуговування 
 Організатор подорожей (екскурсій)  
 Екскурсовод 
 Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому) 
 Фахівець з організації дозвілля 
 Фахівець із розвитку сільського туризму 
 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму 
 Інструктор-методист з туризму 
 Інструктор з туризму 
 Фахівець із гостинності (готелі, ресторани, туристичні комплекси та ін.) 
 Фахівець із туристичної безпеки 
 Офісний службовець 
 Туризмознавець, екскурсознавець 

Подальше навчання Можливість навчатися за програмою першого циклу. Бакалаврські програми спеціальності 242 «Туризм» за 

ОПП «Туристичне обслуговування». 

5- Викладання та оцінювання 

Підходи до викладання та 

навчання 

Стиль навчання. Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Ком-

бінація лекцій і практичних занять, що мають інтерактивний та інтегративний науково-пізнавальний характер. По-

ширеними є кейс-методи, тренінги, розв’язування ситуаційних завдань, ділові ігри, виконання проектів, дослідни-

цьких наукових робіт із використанням сучасних технічних засобів. 

Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, 

що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя. 

Система оцінювання 

Усне та письмове опитування, тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова ро-

бота та проекти, звіти за практику, комплексний кваліфікаційний екзамен. 

Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація – комплексний екзамен з фаху; підготовка та 

захист дипломної роботи. 

Оцінювання відбувається за національною 4-х бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). 
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6- Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати базові та практичні професійні проблеми та практичні завдання у сфері туризму як в 

процесі навчання, так і в процесі роботи на підприємствах туристичної галузі, що передбачає застосування тео-

рій та методів системи наук, що формують туризмологію та характеризуються комплексністю та невизначеніс-

тю умов. 

Загальні компетентності 

1. Здатність до застосовування загальнонаукових та фундаментальних знань, розуміння предметної області і 

професії; 

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та проце-

сами; 

3. Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного спрямування рідною та іноземною мовами; 

4. Здатність працювати з інформацією, знати інформаційні потреби суспільства, інформаційно-пошукові ресур-

си та вміння управляти інформацією в професійній діяльності; 

5. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених за-

вдань; 

6. Здатність працювати в культурному середовищі для забезпечення успішної взаємодії в туристичному бізнесі; 

7. Здатність працювати самостійно, автономно діяти з позиції соціальної відповідальності, займати активну 

життєву позицію та розвивати лідерські якості; 

8. Здатність дотримання вимог охорони праці, збереження навколишнього середовища та забезпечення безпеки 

життєдіяльності; 

9. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій в новій ситуації; 

10. Здатність підтримувати загальний рівень фізичної активності й здоров’я для ведення активної соціальної та 

професійної діяльності; 

11. Здатність виконувати професійну діяльність  відповідно до стандартів якості, вміння управляти комплексни-

ми діями або проектами. 

Фахові 

компетентності 

Загальнопрофесійні компетенції 

1. Здатність формувати базові знання інфраструктури туризму, знання про різноманітність об’єктів туристичної 

діяльності; 

2. Здатність застосовувати базові знання в галузі загальної географії, економіки, країнознавства, краєзнавства, 

екскурсійного обслуговування в професійній діяльності; 

3. Здатність аналізувати результати професійної діяльності; 

4. Здатність оперувати знаннями і компетентностями методики підготовки і проведення бесіди зі споживачами 

туристичних продуктів та послуг; 

5. Здатність застосовувати сучасні методи та інноваційні форми роботи з об’єктами професійної діяльності; 

6. Здатність планувати й реалізовувати відповідні заходи; 
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7. Уміння використовувати базові знання основ законодавства України в галузі туризму;  

8. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, протипоже-

жної безпеки, санітарно-гігієнічних норм організації діяльності закладів галузі. 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

1. Знати особливості розміщення та використання рекреаційних ресурсів за регіонами світу, оцінювати туристич-

ний потенціал з урахуванням потреб різних категорій споживачів та видів туризму; 

2. Розуміти організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності національних підпри-

ємств сфери послуг; 

3. Уміти досліджувати сучасні тенденції функціонування та розвитку національного і світового ринків туристич-

них послуг, динаміку та структуру туристичних потоків, виділяти та оцінювати їх якісні характеристики; 

4. Розробляти рекомендації для державних органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері контролю 

за туристичною діяльністю; 

5. Уміти визначати специфіку та технологію розроблення і впровадження систем якості на підприємствах сфери 

туризму; 

6. Опанувати наукові основи теорії менеджменту організацій, знати особливості регулювання підприємницької 

діяльності в Україні та інших країнах світу; 

7. Управляти поточною діяльністю туристичного підприємства, розраховувати основні фінансово-економічні по-

казники та оцінювати ефективність його функціонування; 

8. Створювати якісний, конкурентоспроможний та безпечний туристичний продукт для потреб національного ри-

нку та закордонних споживачів; 

9. Використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у процесі створення та реалізації туристичної 

продукції; 

10. Обирати оптимальні способи реалізації туристичних послуг, проводити дослідження споживчих ринків та пла-

нувати маркетингові заходи; 

11. Розробляти, обґрунтовувати та впроваджувати стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємств турис-

тичної галузі. 
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7- Програмні результати навчання 

Знання 

1. Знання і розуміння основних понять і термінів, сучасних концепцій, підходів, функцій, принципів, методів, що 

лежать в основі туристичної і соціокультурної діяльності; 

2.  Гуманітарні, природничо-наукові та фахові знання для вирішення проблем сучасної туристичної галузі відпо-

відно до профілю та цілей освітньої програми; 

3. Здатність утверджувати ідеї громадської моралі, високої духовності та національної свідомості шляхом впро-

вадження туристично-краєзнавчої і науково-пошукової діяльності; 

4. Здатність продемонструвати знання основних законодавчих та нормативно-правових засад галузі; 

5. Здатність володіти базовими правовими та економічними знаннями в туристичній сфері; 

6. Здатність продемонструвати знання соціології, психології, педагогіки в організації роботи з різними віковими 

групами; 

7. Здатність продемонструвати знання основ ділового спілкування, методів управління конфліктами і шляхи їх 

вирішення, основних принципів та правил етики ділових відносин; 

8. Знання двох іноземних мов за професійним спілкуванням; 

9. Ідентифікація тенденцій розвитку вітчизняного та світового туристичного ринку; 

10. Здатність до аналізу особливостей актуальних проблем туризму і сфери послуг; 

11. Знання шляхів запобігання негативним явищам в туризмі; 

12. Дослідження туристичного ринку та оцінювання перспектив його розвитку у цілому та у рамках окремих видів 

туризму / географічних напрямів; 

13. Ідентифікація та вирішення проблем розвитку туризму та сфери послуг на різних рівнях організації; 

14. Освоєння інноваційних моделей туристичного обслуговування туристів; 

15. Аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу регіонів; 

16. Визначення нових підходів використання ресурсного потенціалу регіонів у туристично-рекреаційній діяльнос-

ті; 

17. Знання природно-ресурсних та соціально-економічних передумов розвитку та функціонування просторової ор-

ганізації туристичної сфери. 

18. Знання форм та методів обслуговування туристів різних видів. 
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Вміння 

1. Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань спеціальності; 

2. Здатність продемонструвати навички реалізації туристичних проектів у сфері соціокультурної діяльності; 

3. Більш чітко й усвідомлено проявляти мотивацію і цілеспрямованість, ефективно використовувати набуті фахові 

знання; 

4. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для успішного розв’язування завдань спеціальності; 

5. Набути навичок самостійної роботи для майбутньої професійної діяльності; 

6. Ефективно працювати як індивідуально, так і в складі команди; 

7. Поєднувати теорію і практику, приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення професійних 

завдань; 

8. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; 

9. Застосовувати на практиці понятійно-категоріальний апарат туристичного напряму та соціально-культурної дія-

льності; 

10. Аналізувати структури, об’єкти і процеси туристичної галузі в соціокультурному просторі за визначеними кри-

теріями, оцінювати і аргументувати проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі; 

11. Застосовувати комунікативні навички у професійній сфері та роботі з клієнтами, аналізувати виробничі ситуації 

та приймати рішення, спираючись на отримані теоретичні і практичні  знання, отримані під час навчання, вна-

слідок чого раціонально використовувати наявні матеріальні, трудові, фінансові та інформаційні ресурси; 

12. Розробляти і реалізовувати туристичні послуги і продукти; 

13. Будувати міжособистісні відносини в діловій сфері з урахуванням мети спілкування та індивідуально-

психологічних якостей; впроваджувати етичні норми та елементи культури в ділову розмову, демонструвати ви-

соку культуру поведінки; вирішувати конфлікти і вибирати правильну стратегію поведінки в конфліктній ситуа-

ції; 

14. Аналізувати інформаційні, розпорядчі та методичні документи на основі знань менеджменту, права, економіки 

та психології; 

15. Застосовувати сучасні технології, методи, форми, засоби для організації дозвілля людей з особливими потреба-

ми, групами підвищеного ризику; 

16. Продемонструвати володіння різними методиками технологій і організації туристичного обслуговування; 

17. Продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності, самостійного застосування 

професійних знань та вмінь у виробничих умовах. 

Комунікація 

1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та іноземними мовами за 

професійним спрямуванням; 

2. Здатність працювати з інформацією, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах, використовувати інфор-

маційні та комунікаційні технології; 

3. Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілку-

вання на професійному та соціальному рівнях. 
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Автономія і відповідальність 

1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати ефективні управлінські рішення; 

2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання та підвищення кваліфікації впродовж усього життя з метою по-

глиблення набутих та здобуття нових фахових компетентностей; 

3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог з 

професійної етики; 

4. Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування. 

8 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

Понад 60% викладачів педагогічного складу, що читають лекційні години, мають вищу кваліфікаційну ка-

тегорію ( в тому числі звання «викладач-методист»). 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного за-

безпечення 

Виконання програм навчальних дисциплін забезпечується матеріально-технічним оснащенням кабінетів і 

лабораторій; використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерного програмного забез-

печення. 

Специфічні характеристики 

інформаційно-методичного 

 забезпечення 

- офіційний сайт www.uatuc.com 

- точки бездротового доступу Інтернет; 

- бібліотека, читальна зала ТУК; 

- навчально-методичні комплекси з дисциплін циклу; 

- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін циклу; 

- методичні рекомендації та програма виробничої переддипломної практики. 

9 Основні компоненти освітньо-професійної програми 

Перелік освітніх компонен-

тів (дисциплін, практик, кур-

сових та кваліфікаційних ро-

біт) 

Матрицю відповідності програмних компетентностей навчальним дисциплінам та структуру навчальної 

програми наведено в додатках. 

10 Академічна мобільність 

(регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»  

від 12 серпня 2015 року) 

Національна кредитна мобі-

льність 
На основі двосторонніх договорів між закладами освіти. 

Міжнародна кредитна мобі-

льність 
Не передбачено. 

Навчання іноземних здобу-

вачів вищої освіти 
Не передбачено. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

Освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» (денна форма навчання) 

№  

з/п 
Компоненти освітньої  програми (навчальні дисципліни, практики) Кількість кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

 
Підготовка молодшого спеціаліста 

Освітньо-професійна програма – 80/120 кредитів 
  

1 2 3 4 

 Обов’язкові компоненти ОП   

ОК 1 Основи філософських знань 1/1,5 дифзалік 

ОК 2 Історія України 1/1,5 екзамен 

ОК 3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 1/1,5 екзамен 

ОК 4 Історія української культури 1/1,5 дифзалік 

ОК 5 Основи психології 1/1,5 дифзалік 

ОК 6 Соціологія 1/1,5 дифзалік 

ОК 7 Основи правознавства 1/1,5 дифзалік 

ОК 8 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3/4,5  екзамен 

ОК 9 Етика і естетика 1/1,5 дифзалік 

ОК 10 Друга іноземна мова за профспрямуванням 3/4,5 екзамен 

ОК 11 Фізичне виховання 2/3 дифзалік 

ОК 12 Вища математика 2/3 дифзалік 

ОК 13 Економічна теорія 1,5/2,25 дифзалік 

ОК 14 Безпека життєдіяльності  1/1,5 дифзалік 

ОК 15 Основи екології 1/1,5 дифзалік 

ОК 16 Основи охорони праці 1/1,5 дифзалік, Д 

ОК 17 Інформаційні системи та технології 2/3 дифзалік 

ОК 18 Рекреаційна географія 2/3 дифзалік, Д 

ОК 19 Технологія і організація туристичного обслуговування 7/10,5 екзамен, Д 

ОК 20 Туристичне краєзнавство  1/1,5 екзамен, Д 
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ОК 21 Організація екскурсійного обслуговування  5/7,5 дифзалік, Д 

ОК 22 Правове регулювання в туристичній діяльності 1/1,5 дифзалік, Д 

ОК 23 Економіка підприємства 2/3 дифзалік 

ОК 24 Менеджмент 1/1,5 екзамен 

ОК 25 Маркетинг 1/1,5 дифзалік 

ОК 26 Організація готельного обслуговування 2/3 дифзалік 

ОК 27 Організація ресторанного обслуговування 1/1,5 екзамен 

ОК 28 Географія туризму 2/3 дифзалік, Д 

ОК 29 Навчальна практика 5/7,5 дифзалік 

ОК 30 Вступ до спеціальності 1/1,5 дифзалік 

ОК 31 Виробнича практика 5/7,5 дифзалік 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 74,5/111,5  

Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1 Історія туризму  1/1,5 дифзалік 

ВК 2 Історія релігії та іконографія 2/3 дифзалік 

ВК 3 Організація додаткових послуг в туризмі, фотовідеопослуги 1/1,5 дифзалік 

ВК 4 Туристичне країнознавство 3/4,5 екзамен 

ВК 5 Основи музейної справи 3/4,5 дифзалік 

ВК 6 Організація харчування туристів 1/1,5 дифзалік 

ВК 7 Організація спортивного туризму 2/3 дифзалік 

ВК 8 Організація сільського, зеленого туризму 1/1,5 дифзалік 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 14/21  

 Екзамени 5,5/8,25  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 80/120  
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 242 «Туризм» проводиться у формі комплексних 

кваліфікаційних екзаменів:  

1. Комплексний тестовий кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: 

- Основи охорони праці 

- Рекреаційна географія 

- Технологія і організація туристичного обслуговування 

- Туристичне краєзнавство 

- Організація екскурсійного обслуговування 

- Правове регулювання в туристичній діяльності 

- Географія туризму 

2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з іноземної мови за професійним спрямуванням. 

За рішення державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація – фахівець з туристичного обслуговування. Державна 

атестація завершується видачею документа державного зразка відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого 

спеціаліста. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми (загальний компонент) 

 

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 ОК 18 ОК 19 ОК 20 ОК 21 ОК 22 ОК 23 ОК 24 ОК 25 ОК 26  ОК 27 ОК 28 ОК 29 ОК 30 ОК 31 

ЗК  1 ○ ○    ○       ○     ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○  ○  

ЗК 2  ○           ○        ○    ○        

ЗК 3   ○     ○  ○           ○   ○        

ЗК 4       ○           ○    ○           

ЗК 5     ○ ○   ○               ○ ○    ○  ○ 

ЗК 6     ○                           ○ 

ЗК 7      ○ ○               ○   ○      ○  

ЗК 8              ○ ○ ○                

ЗК 9     ○ ○               ○  ○  ○ ○     ○ 

ЗК 10           ○                     

ЗК 11       ○      ○     ○ ○   ○        ○  

ФК 1                  ○ ○ ○      ○ ○     

ФК 2  ○  ○         ○       ○ ○  ○     ○ ○  ○ 

ФК 3 ○    ○ ○   ○   ○       ○      ○       

ФК 4   ○   ○  ○  ○           ○           

ФК 5      ○           ○       ○        

ФК 6             ○      ○ ○    ○     ○ ○ ○ 

ФК 7       ○               ○          

ФК 8           ○   ○ ○ ○               ○ 
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4.1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми (вибірковий компонент) 

 

 ВК 1 ВК 2 ВК 3 ВК 4 ВК 5 ВК 6 ВК 7 ВК 8 

ЗК  1 ○ ○  ○ ○    

ЗК 2   ○  ○     

ЗК 3    ○ ○   ○ 

ЗК 4  ○   ○     

ЗК 5      ○ ○ ○ 

ЗК 6   ○ ○  ○   ○ 

ЗК 7      ○  ○ ○ 

ЗК 8       ○ ○ 

ЗК 9       ○ ○ 

ЗК 10       ○ ○ 

ЗК 11    ○  ○ ○  

ФК 1  ○  ○ ○ ○ ○  

ФК 2 ○ ○       

ФК 3   ○      

ФК 4    ○ ○  ○ ○ 

ФК 5   ○      

ФК 6    ○     

ФК 7       ○ ○ 

ФК 8      ○ ○ ○ 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми  

(загальний компонент) 

 

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 ОК 18 ОК 19 ОК 20 ОК 21 ОК 22 ОК 23 ОК 24 ОК 25 ОК 26  ОК 27 ОК 28 ОК 29 ОК 30 ОК 31 

ПРН 1з                   ○     ○ ○       

ПРН 2з ○ 
 ○ ○ 

    ○ 
  ○ 

                   

ПРН 3з  ○ 
                 ○ 

           

ПРН 4з       ○ 
              ○ 

         

ПРН 5з       ○ 
               ○ 

        

ПРН 6з     ○ ○ 
       ○ 

                 

ПРН 7з         ○ 
                      

ПРН 8з        ○ 
 ○ 

                     

ПРН 9з    ○ 
 ○ 

            ○ 
          ○ 

 

ПРН 10з              ○ 
 ○ 

               

ПРН 11з                ○ 
               

ПРН 12з                            ○ 
   

ПРН 13з             ○ 
               ○ 

 ○ 

ПРН 14з           ○ 
     ○ 

              

ПРН 15з                  ○ 
             

ПРН 16з                  ○ 
             

ПРН 17з             ○ 
 ○ 

                

ПРН 18з                     ○ 
    ○ ○ 

    

ПРН 1в                              ○ 
 

ПРН 2в                        ○ ○ 
      

ПРН 3в                   ○ 
            

ПРН 4в                  ○ 
             

ПРН 5в                             ○ 
 ○ 

ПРН 6в                             ○ 
 ○ 

ПРН 7в ○ 
                           ○ 

 ○ 

ПРН 8в                        ○ ○ 
      

ПРН 9в                             ○ 
 ○ 

ПРН 10в                   ○ 
            

ПРН 11в                     ○ 
          

ПРН 12в                   ○ 
            

ПРН 13в   ○ 
     ○ 

                      

ПРН 14в     ○ 
 ○ 

     ○ 
          ○ 

       

ПРН 15в                 ○ 
 ○ 

            

ПРН 16в                   ○ 
            

ПРН 17в              ○ 
 ○ 
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5.1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 

(вибірковий компонент) 

 
 ВК 1 ВК 2 ВК 3 ВК 4 ВК 5 ВК 6 ВК 7 ВК 8 

ПРН 1з         

ПРН 2з         

ПРН 3з  ○       

ПРН 4з         

ПРН 5з         

ПРН 6з         

ПРН 7з         

ПРН 8з         

ПРН 9з ○   ○ ○  ○ ○ 

ПРН 10з ○     ○   

ПРН 11з         

ПРН 12з         

ПРН 13з   ○      

ПРН 14з         

ПРН 15з         

ПРН 16з         

ПРН 17з  ○       

ПРН 18з   ○  ○ ○ ○ ○ 

ПРН 1в         

ПРН 2в  ○       

ПРН 3в    ○     

ПРН 4в         

ПРН 5в   ○   ○   

ПРН 6в       ○ ○ 

ПРН 7в   ○      

ПРН 8в         

ПРН 9в         

ПРН 10в  ○   ○    

ПРН 11в         

ПРН 12в    ○ ○    

ПРН 13в         

ПРН 14в         

ПРН 15в   ○      

ПРН 16в   ○   ○ ○ ○ 

ПРН 17в         

 



19 

 

Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
 

У Тульчинському училищі культури функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості) відповідно до положення про організацію контролю якості підготовки фахівців у Тульчинському 

училищі культури, концепції освітньої діяльності Тульчинського училища культури на період до 2020 року та к онцепції розвитку 

Тульчинського училища культури. Контроль якості вищої освіти проводиться на рівнях: викладач – голова циклової комісії – 

зав. відділенням – заступник директора з НР – директор училища – Міністерство освіти і науки України – за рахунок здійснення таких 

процедур і заходів: 

1) моніторинг та періодичний перегляд освітньо-професійних програм; 

2) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників закладу освіти та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті та на інформаційних стендах; 

3) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

4) організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньо-професійною програмою; 

5) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 

6) забезпечення публічності інформації про освітньо-професійні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

7) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників закладу осві-

ти і здобувачів вищої освіти; 

8) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності Тульчинського училища культури та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) за поданням закладу освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акреди-

тованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до систе-

ми забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнарод-

ним стандартам та рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 

Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти 
 

Освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування» підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 242 «Туризм» 

розроблена на основі наступних нормативних документів: 

 Закон України № 1556-VІІ «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004 

 Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED – 2008: International Standard Classification of Education/UNESCO, Paris). 

 Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The framework of qualifications for the European Higher Education 

Area) 
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